
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про склад колегії при управлінні освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про Управління 

освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради (нова редакція), 

що затверджене рішенням 21 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 

27.01.2022 №709, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити склад колегії при управлінні освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради  згідно додатку до даного розпорядження. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Юлію Тайпс. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 
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Додаток до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

____________ від ___________  

 

 

СКЛАД 

колегії при управлінні освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради 

Голова колегії: 

Кришінець-Андялошій  

Катерина Олександрівна 

- начальник управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської ради 

 

Заступник голови колегії: 

Бабуняк Наталія Федорівна - заступник начальника управління освіти, 

культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради 

Секретар колегії: 

Цифра Володимир Іванович - начальник відділу загальної середньої 

освіти управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської 

ради 

Члени колегії: 

1) Понго Людмила Євгенівна  - начальник відділу дошкільної та 

позашкільної освіти управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради; 

2) Калій Ірина Ярославівна – начальник відділу культури та молодіжної 

політики управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради; 

3) Рубець Мар’яна Іржіївна  –  керівник МКУ ЦПРПП; 

4) Михайлова Христина Степанівна – голова міської профспілки 

працівників освіти; 

5) Куцик Тетяна Михайлівна – головний спеціаліст відділу дошкільної та 

позашкільної освіти управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради; 

6) Уліганець Володимир Вадимович – головний спеціаліст відділу 

дошкільної та позашкільної освіти управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради; 
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7) Белеканич Михайло Іванович – директор Мукачівського історичного 

музею; 

8) Пацкан Віта Михайлівна – завідуюча Мукачівського дошкільного 

навчального закладу №12 Мукачівської міської ради; 

9) Мишак  Вікторія Петрівна – директор спеціалізованої школи І – ІІІ 

ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради; 

10) Патай Марина Михайлівна – директор Дерценської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Мукачівської міської ради; 

11) Кобаль Сергій Михайлович – директор Горбківської гімназії 

Мукачівської міської ради; 

12) Турянчик Ірина Вікторівна – заступник директора загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ст. №1 Мукачівської міської ради; 

13) Барбаш Олена Олександрівна – заступник директора спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та 

курсів Мукачівської міської ради; 

14) Кучінка Сергій Антонійович – директор СОК ДЮСШ Мукачівської 

міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 

 
 

 


